Срочен трудов договор по схемата за заплащане на сезонния труд с прилагане на
договореностите за извънтериториалните разходи на Организацията за земеделие
и градинарство на Нидерландия - Данъчна служба
Долуподписаните,
Име на организацията …………………………………………………………………………………………………
Адрес на управление …………………………………………………………………………………………………..
Фирмен номер xLTO или включена към LTO професионално-техническа организация: ……………………...
за целите на настоящото правно представлявано от: (име на служителя) …………………………………...…
по-долу наричано „работодател” и
Име на работник …………………………………………………………………………………………………
Адрес в държавата на произход на работника: ……………………………………………………………..
Населено място в държавата на произход на работника ………………………………………………………….
Временно местопребиваване на работника ……………………………………………………………………...
Дата на раждане на работника ………………………………………………………………………………………
BSN / SOFI номер на работника ……………………………………………………………………………….
по-долу наричан „работник”, заявяват че са сключили с настоящото трудов договор при следните условия:

1.
2.
3..

4.

5.

6.

7.
8.

Работникът постъпва от ________* на служба при работодателя като ___________________.
Трудовият договор се сключва за период от ________ седмици и приключва по закон на ________*.
Стандартното работно време е 38 часа на седмица. Работно време от повече от 38 часа на седмица е
възможно при спазване на разпоредбите на Колективния трудов договор. Работникът приема и е
съгласен, че поради сезонния характер на работата работното време може да варира, така че
ежедневно и/или ежеседмично да бъдат изработени повече/по-малко часове от договореното средно
работно време. Работодателят и работникът следва да договорят това по взаимно съгласие.
За настоящия трудов договор се прилагат настоящите и бъдещите разпоредби на Колективния трудов
договор за оранжерийни работници и Колективния трудов договор за животновъди (да се задраска
това, което не е валидно).
Работникът получава трудово възнаграждение съгласно схемата за заплащане на сезонния труд от
съответния колективен трудов договор при спазване на определеното по закон минимално
възнаграждение (за младежи) на база 38 часа труд седмично. При постъпване на работа брутното
почасово трудово възнаграждение възлиза на ______ евро. Работникът получава добавка в размер на
0,7% от валидното трудово възнаграждение.
За работниците се прилага правилото, че към края на трудовото правоотношение / на всеки период на
плащане* върху нормативно определеното трудово възнаграждение се полага 20% добавка като
компенсация за неизползваните дни отпуск и натрупаните добавки за отпуск. От нея се приспада
възнаграждението, което работникът е получил за използваните по негова заявка дни отпуск, без тук
да се включват официалните празници.
Работодателят декларира, че е член на LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB, NOP или LTO Glaskracht
Nederland.
Работодателят и работникът се уговарят да използват уговорените между LTO Nederland и Данъчната
служба правила за заведенията на самообслужване относно екстратериториални разходи. Тези
правила и действието им са описани в издадената от LTO Nederland брошура за екстратериториалните
работници. Правилото се прилага както следва:
a)
Замяната на часове срещу извършени разходи е възможна само за изработени над 38-те часа
седмично часове, при което се взима под внимание Закона за минималното трудово възнаграждение
и минималните пари за отпуска. Максималният брой часове, които могат да се заменят, е ограничен до
описаното максимално работно време в съответния колективен трудов договор съгласно Закона за
работното време (над 38 часа седмично).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

b)
Работникът се съгласява работодателят да използва тези часове за замяна съгласно
долупосочените условия. Работникът е информиран за това, че прилагането на това правило води до
по-ниски социални права в Нидерландия.
c)
Ако работодателят предлага квартира на работника, то това трябва да става в изпълнение на
изискванията, които се поставят към подобни квартири от страна на LTO организацията (вж.
националната декларация за намерения относно предлагането на квартири на временни работници от
чужда държава). За разходите за квартира се изхожда от действително поетите разходи за квартира с
максимум 20% от дължимото по закон за периода на наемане минимално възнаграждение.
Работникът декларира, че има самостоятелно жилище (т.е. жилищно независим е) в своята държава на
произход.
d)
Действително направените пътни разходи могат да се декларират (касови бележки/фактури) и
да се разменят за пътните разходи от населеното място в държавата на произход / мястото на
извършване на трудовата дейност.
e)
Ако се пътува със собствен автомобил, за собственика на автомобила важи фискална норма от
0,19 на километър, изминат с автомобила. Трябва да се уредят някои подробности, за тази цел вж.
издадената от LTO Nederland брошура.
f)
За допълнителните разходи за издръжка може да се отпусне сума, която зависи от държавата
на произход на работника. За тази цел вж. издадената от LTO Nederland брошура.
Работникът заявява, че е информиран и е съгласен с валидните за работодателя трудови и фирмени
правила. Тези правила са неразделна част от трудовия договор между страните. Работодателят има
право да променя трудовия договор и трудовите и фирмени правила едностранно, ако има основание
за това, като в такъв случай промените за работника трябва да са приемливи и справедливи.
Работникът е длъжен да изпълнява всички дейности, които са му били възложени от или от името на
работодателя съвестно и съгласно дадените указания. Това е валидно също и за дейности и
мероприятия, които в случай на загуба на трудоспособност бъдат счетени за подходящи от Службата
по охрана на труда.
В случай на болест работникът е длъжен да информира работодателя колкото се може по-бързо преди
началото на работния ден, не по-късно от 09:00 ч. в съответния работен ден. Работникът има право на
болнични въз основа на валидния колективен трудов договор.
Преди началото на трудовото правоотношение работникът представя на работодателя копие от
валиден документ за самоличност по смисъла на Закона относно задължението за легитимиране, като
едновременно с това показва и оригиналния документ. Работникът се задължава по всяко време да
може да предоставя на работното си място валидно удостоверение за самоличност. Работникът е
длъжен своевременно да съобщава на работодателя за промени (смяна на адрес и подобни).
Работникът е длъжен да запази конфиденциалност относно онова, което му е станало известно за
времето, през което е упражнявал длъжността си при работодателя във връзка с дейностите и
интересите на последния.
Фирмени средства, предоставени от работодателя на работника с цел изпълняване на неговите
функции, остават собственост на работодателя и следва да бъдат предадени обратно от работника при
първо поискване, но не по-късно от края на трудовото правоотношение.

Договорът е изготвен в два екземпляра и е подписан на ______________________*
в __________________*

________________________________
Подпис на работодателя
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